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Caritas International België behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties die in 200 

landen actief zijn in noodhulp, heropbouw en ontwikkeling.  In België ondersteunen we migranten en 

vluchtelingen door hen een humaan antwoord te bieden, aangepast aan hun migratietraject.  

  

Voor onze zetel in Brussel centrum, zoeken wij voor het departement Communicatie en Mobilisatie – afdeling 

interne en externe communicatie  één (m,v) 

 

JUNIOR COMMUNICATIEMEDEWERKER 
 

Hoofdtaken 

 
• Vertalen waar van het Frans naar het Nederlands; 

• Bijdragen leveren en redactiewerk voor diverse communicatiekanalen;  

• Interviews afnemen van vluchtelingen en bezoeken van onze projecten op het terrein (voornamelijk in 

België) voor redactiewerk ; 

• Ondersteuning bieden aan de verantwoordelijke sociale media waar nodig; 

• Ondersteuning bieden voor evenementen en campagnes waar nodig; 

• Ondersteuning bieden aan de communicatieverantwoordelijke voor de persrelaties (persberichten en 

dossiers voorbereiden, contactenlijsten updaten, geschikte getuigen zoeken en voorbereiden…); 

• Administratie en archivering van nieuwsberichten voor de verschillende kanalen.  

 

Profiel 

 
• Diploma in de communicatiewetenschappen of gelijkwaardig door ervaring;  

• Goed drietalig Nederlands-Frans-Engels;  

• Vlotte pen en zonder fouten schrijven;  

• Sociaal persoon die gemakkelijk contacten kan leggen;  

• Gestructureerd werken waardoor deadlines worden gerespecteerd en goed organisatietalent;  

• Creatief met out-of-the-box thinking;  

• Teamgericht;  

• Zelfstandig en bekwaam om nieuwe ideeën of initiatieven te lanceren;  

• Beschikbaar van 24 februari tot en met 11 september 2020. 

 

Interesse?  
 

• E-mail uw kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling ‘Junior Communicatiemedewerker’ voor 

20 januari 2020 naar cv@caritas.be. De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een 

schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek (*). 

• Voor meer informatie kan u terecht bij Julie Vanstallen op het nummer 0497/14.08.29. 

• Ons aanbod? Caritas biedt een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in een warm en 

dynamisch team. U kunt rekenen op een marktconform salaris en voordelen.  

 
(*) De kandidaten die niet voor eind januari worden gecontacteerd, zijn helaas niet weerhouden voor deze vacature.  

 

 

    

Junior Communicatiemedewerker (m/v) 
 

Bepaalde duur contract 6 maand - Voltijds 
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